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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal mindennapi ügyintézési
tapasztalatai alapján szükségessé vált a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) jelen hatályos
rendelkezéseinek tartalmi szempontból történő revíziója, illetve korrekciója.
Jelen jogszabály egyik legfontosabb módosítása egy korábban nem létező, a helyi igényekre
tekintettel összeállított tartalmú támogatási forma, a „súlyosan fogyatékos személyek
települési támogatásának” bevezetése. Ezen támogatás jogosultjai azon személyek
lennének, akik rokkantsági járadékban részesülnek, azaz azok a 18. életévüket betöltött
személyek, akiknek a 25. életévük betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább
70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott
munkaképességű személyek ellátásában nem részesülnek. Ezen járadék havi összege 2017.
január 1-től 35 025,- Ft.
A „súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása” a rokkantási járadék megítéléséről
szóló jogerős döntéssel és Budapest Főváros XXIII. kerületében lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező, valamint ténylegesen itt élő nagykorú személyek részére – a járadékon túl,
kiegészítő jelleggel - járó helyi pénzbeli ellátási forma lenne.
Előzetes hatásvizsgálat keretében megkerestük a Központi Statisztikai Hivatalt (a
továbbiakban: KSH) annak érdekében, hogy felmérjük az új támogatási forma jogosulti körét.
A KSH akképp tájékoztatott, hogy Budapest Főváros XXIII. kerületében a fogyatékos és
tartósan betegek számára vonatkozóan a 2011. évi népszámlálás adatai állnak
rendelkezésükre. Kiegészítő információként megadták azon érintettek számát, akik 2016-ra
érnek a megkereséssel érintett korcsoportba. A KSH adatközlése a következőket tartalmazza:
Budapest XXIII. kerületi állandó bejelentett
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
fogyatékosok és tartósan betegek
Az adatok forrása: 2011. évi népszámlálás
Korcsoport

Fogyatékos

Tartós beteg

18-29

46

116

13-24*

48

107

Többi korosztály

830

2897

*2016-ban ez a korcsoport volt a kért 18-29 év között

A fenti táblázatban foglaltak alapján a súlyosan fogyatékos személyek települési támogatására
való jogosultak létszáma nem számottevő.
A pénzbeli támogatás összege - a javaslatunkban foglaltak szerint - havi 6000,- Ft/fő lenne. A
súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása – a rokkantsági járadékkal ellentétben –
az érintett háztartás, illetve a járadékban részesülő, vagy a nevelő-gondozó személy
jövedelmének függvényében járna a jogosult részére 1 éves időtartamra. Ez a helyi ellátás
ismételten kérelmezhető, amennyiben a rokkantsági járadékra való jogosultság fennáll.
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Az egészségügyi települési támogatás esetében a jogosultsági alapként szolgáló
jövedelemsávok úgy módosulnak, hogy szélesebb körben igénybe vehető legyen az ellátás.
A hatékonyabb jogalkalmazás biztosítása érdekében a módosítási javaslatban szereplő további
rendelkezések alapvetően fogalmi és tartalmi korrekciókat tartalmaznak.
A rendelet-tervezet elfogadása esetén a módosított Rendelet hatálybalépésétől az alábbi
hatások várhatók (az előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
17. §-a alapján):

1. Társadalmi hatások: A rendelet-tervezet elfogadásával az egészségügyi települési

2.

3.
4.

5.

6.

7.

támogatásra jogosultak köre bővül, továbbá a Rendeltbe újonnan bekerülő súlyosan
fogyatékos személyek települési támogatása igénybevételével a rászoruló, súlyos
fogyatékos személyt nevelő, kerületben élő családok anyagi terhei csökkennek.
Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása okán
az érintett támogatások esetén magasabb keretösszeggel kell számolni, illetve a
súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása fedezete tekintetében a 2017.
évi költségvetésben forrás-átcsoportosítás, a következő években pedig tényleges,
előzetes tervezés szükséges.
Környezeti következmények: A Rendelet módosítása környezeti hatást nem von maga
után.
Egészségügyi következmények: A Rendelet módosítása közvetlen egészségügyi hatást
nem von maga után, közvetve több jogcímen kerülne biztosításra helyi juttatás a
betegséggel és súlyos fogyatékossással élő kerületi lakosok és családjuk részére, így
az életminőségük, ellátottságuk javulhat.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A tervezett módosításoknak
adminisztratív terheket növelő hatása van, a jogosultsági kör bővülése, továbbá az új
támogatási forma bevezetése okán.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A Rendelet felülvizsgálata szükségessé vált a jogosultsági kör
módosítása, illetve a segélyezési formákkal kapcsolatban felmerül bővítési igények
miatt. A módosítás elmaradása esetén a kerületünkben életvitelszerűen élő, itt lakó- és
tartózkodási hellyel rendelkező személyek és családjuk – a megélhetést könnyítő –
helyi támogatástól esnének el.
A jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a Rendelet módosításának elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A rendelettervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 50. §-a értelmében minősített többséget igényel.
Budapest, 2017. augusztus 28.
dr. Nagy Gergely
jogász
előterjesztés készítője

dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő
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Melléklet:
- Rendelet-tervezet
- Rendelet-tükör
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
…../………….. (…. …..) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete
e rendelet 1. § és 3-10. §-ai, továbbá 12-15. §-ai tekintetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 1. § (2)
bekezdésében és 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. § -ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §ában kapott felhatalmazás alapján,
e rendelet 2. § -a tekintetében a Szoctv. 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
e rendelet 11. §-a tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és
23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli
és természetbeni ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„[(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az arra jogosult
személynek]
a) pénzbeli ellátásként
aa) rehabilitációs célú települési támogatást
ab) lakásfenntartási települési támogatást
ac) adósságcsökkentési települési támogatást
ad) rendkívüli települési támogatást
ae) beiskolázási segélyt
af) helyi gyermeknevelési támogatást
ag) egészségügyi települési támogatást
ah) súlyosan fogyatékos személyek települési támogatását
….
[(a továbbiakban együtt: szociális ellátások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e
rendeletben meghatározott feltételek szerint.]”
2. §
A Rendelet 5. § (4) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„[(4) A jövedelmet]
…
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele
együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló
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nyilatkozat és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és
ellátásban nem részesül, illetve munkaképtelen személy esetében szakorvosi igazolás tartós
gyógykezelésről,
…
(a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja.”
3. §
A Rendelet 12. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„[12. § (1) Rehabilitációs célú támogatásra jogosult az a személy, aki]
…
b) 1 hónapnál nem régebbi tüdőgondozói, pszichiátriai; addiktológiai vagy onkológiai
szakorvosi véleménnyel (a továbbiakban együtt: szakorvosi igazolás) igazolja, hogy
gyógykezelésben részesül;
c) és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyemekjóléti
Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központjával legalább 90 napig együttműködött.”
4. §
A Rendelet 15. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rehabilitációs célú támogatásra jogosult személy köteles a rehabilitációs támogatás
megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen
felkeresni a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központját (a továbbiakban: Család-és
Gyermekjóléti Központ), a nyilvántartásba vétel és az együttműködésre vonatkozó
megállapodás megkötése érdekében.”
5. §
A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A Család- és Gyermekjóléti Központ felveszi a kapcsolatot, és folyamatos

kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, amelyek a beilleszkedést segítő programok intézményi
hátterét biztosítják. Tájékozódik a beilleszkedési programok megvalósításához szükséges
intézményi lehetőségekről, a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól, a Foglalkoztatási
Osztály képzéseiről.”
6. §
A Rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rehabilitációs célú települési támogatást igénylő személy részére az ellátásra való
jogosultság a megszüntetéstől számított 6 hónapon belül - ide nem értve a 19. § (3) bekezdés
szerinti megszüntetési eseteket – megállapítható a Foglalkoztatási Osztállyal vagy a Családés Gyermekjóléti Központtal történő előzetes együttműködés teljesítése nélkül is, amennyiben
az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak.”
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7. §
A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a
villamosenergia, a víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat és szemétszállítási díjakhoz
lakásfenntartási támogatást nyújt.”
8. §
A Rendelet 27. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult
a) a család, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 200 %-át, feltéve, hogy a lakás elismert fenntartási költsége a háztartás
összjövedelmének 25 %-át meghaladja és a kérelmezőnek, továbbá családtagjainak a Szoctv.
szerinti vagyona nincs.
b) az az egyedülélő személy, akinek havi jövedelme nem haladhatja meg a nyugdíjminimum
250%-át, feltéve, hogy az általa lakott lakás elismert fenntartási költsége jövedelmének 20 %át meghaladja és a kérelmezőnek vagyona nincs.
c) a gyermekét egyedül nevelő személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, feltéve hogy az általuk lakott lakás elismert
fenntartási költsége a háztartás összjövedelmének 20 %-át meghaladja a kérelmezőnek,
továbbá családtagjainak vagyona nincs.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a háztartás valamelyik tagja a
Szoctv. 4. § (1) bekezdés dc) pontjában meghatározott személy, vagy fogyatékossági
támogatásban részesülő személy, úgy a jogosultság feltételei tekintetében az (1) bekezdés b)
pontjának rendelkezései az irányadóak.”
9. §
A Rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) A lakásfenntartási támogatást az érintett közüzemi szolgáltatónak kell – a
kérelmező 26. § (2) bekezdésében megjelölt költségeinek (részbeni) fedezetéül – folyósítani.
10. §
A Rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki
aki Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén állandó
bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a kerületben
él.
(2) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési
támogatást eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek
részére elsősorban a Szoctv. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(3) A Szoctv. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező
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aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, egészségkárosodás
mértékének megállapítása).
b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező
ba) egyedül élő vagy egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és
jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon
veszélyeztetve van.”
11. §
A Rendelet 42. § (3) bekezdésének c) pontja és (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„[(3) Beiskolázási segélyben részesülhet]
…
c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25.
életévének betöltéséig”
„(5) A beiskolázási segély iránti kérelem jelen rendelet 4. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be minden év augusztus 15. napjától szeptember 30-ig. Az (1)
bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tanulók esetében a beiskolázási segély iránti
kérelem mellé csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje
szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.”
12. §
A Rendelet 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultságon azt a havi rendszeres
gyógyszer költséget és jövedelemhatárokat kell érteni:
a) amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át, feltéve,
hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a Szoctv. 50.§ (2)
bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt, de nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő esetén a 260 %-át,
vagy
b) amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át, feltéve,
hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, egyedül élő esetén 290 %-át,
vagy
c) amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, feltéve,
hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 340 %-át,
vagy
d) amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, feltéve,
hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 340 %-át, egyedül élő esetén 360- %-át.”
13. §
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A Rendelet II. Fejezete a következő alcímmel, valamint 48. és 48/A §-sal egészül ki:
„8. Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása

48. § (1) A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása a rokkantsági járadékról
szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet szerint rokkantsági járadékban részesülő személyek
esetében, havi rendszerességgel biztosított pénzbeli támogatás.
(2) A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatására jogosult az a személy,
a) aki Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen ott tartózkodik, vagy
b) aki Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén
állandó bejelentett lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen
tartózkodási helyén él, és rokkantsági járadékra jogosult.
(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai
irányadóak.
(4) A hatósági eljárásban – a jogosult mellett - kérelmező ügyfélnek minősül az a nagykorú
személy is, aki saját háztartásában, a rokkantsági járadékra jogosult személyt eltart, gondoz és
nevel, és aki Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási
területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
életvitelszerűen ott tartózkodik.
(5) A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása iránti kérelmeket jelen rendelet 9.
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(6) A kérelemhez csatolni kell a rokkantsági járadék megállapítása tárgyában, a hatáskörrel
rendelkező hatóság által a jogosult vonatkozásában hozott jogerős döntés hiteles másolatát.
48/A. § (1) Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatására jogosult
a) az az ügyfél, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
b) az az ügyfél, akinek a háztartásában a jogosulta(ka)t kizárólag egy fő tartja el, gondozza és
neveli, és az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350 %-át.
(2) A támogatás mértéke havi 6 000,- Ft. A támogatás havi összege minden hónap 10. napjáig
kerül kifizetésre az ügyfél részére.
(3) A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatását a hatóság a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától számított egy éves időtartamra állapítja meg.
(4) A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatására való jogosultság ismételt
megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését
megelőző két hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi
jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.
(5) Ha a súlyosan fogyatékos személyek települési támogatására jogosult személy lakó, illetve
tartózkodási helye a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult
meghal, illetve a rokkantási járadékra való jogosultsága megszűnik, a változás, haláleset,
illetve a megszűnés hónapjára járó települési támogatást teljes összegben folyósítani kell, és
ezzel egyidejűleg rendelkezni kell annak - az okot adó körülmény bekövetkezésének napjával
- történő megszüntetéséről is.”
14. §
A Rendelet 52. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„[52. § (1) A Polgármester az e rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatást
méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha az egy főre jutó havi jövedelem a
kérelmező családjában vagy az egyedül élő; egyedülálló kérelmező esetén a 38.§ (1)
bekezdésében és a 41.§ (1) bekezdésében előírt jövedelmi feltételektől legfeljebb 60 %-kal tér
el, feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja,
hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően az alábbi körülmények valamelyike
fennáll:]
….
b) a kérelmező tartósan beteg, és folyamatos szakorvosi kezelés alatt áll, illetve tartósan
beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevel,”
15. §
A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
16. §
A Rendelet a jelen rendelet 2. melléklete szerinti 9. melléklettel egészül ki.
17. §
Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.
18. §
Jelen módosító jogszabály rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult hatósági
eljárásokban kell alkalmazni.

Geiger Ferenc s.k.
polgármester

dr. Laza Margit s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezet 2017. ………………....-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján
kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.
Budapest, .............év..................hó.........nap
A Jegyző nevében eljáró:
Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
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1. melléklet a ……../……. (……) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 6/2015. (II. 27) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Beiskolázási segély megállapításához

Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) beiskolázási segélyre
való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.

A) Személyi adatok:
Kérelmező neve:………………………………. ………………………………………………
Születési neve: ….………………………………………………………………………………
Anyja neve:…………………………………Szül. hely, év,hó, nap: …………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ) :………………………………………………….
Családi állapota:

 házas

 hajadon

 nőtlen

 elvált

 özvegy

Lakóhelye:……………………..……………………………………………tel.: …..…………..
Tartózkodási helye: …………………………………….……………………………………...
Értesítési és utalási cím: ………………………………………………………………………..

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész
aláhúzandó)
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)

A kérelem indokolása:………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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B) A kérelem benyújtásának időpontjában a Kérelmezővel együtt élő családtagjainak adatai:
B/1) (a B/1 táblázat a kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő által benyújtott kérelem esetén
töltendő ki)
Kérelmező
családjának
adatai
1.
házastársa,
élettársa
2.
gyermekei

Név

Születési
hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Gyermek Oktatási
Intézményének neve
és címe

B/2) (a B/2 táblázatot kell kitölteni, ha a jogultság megállapítását nagykorú gyermek, saját jogán
kérelmezi)
Kérelmező
családjának
adatai
1. szülő

Név

Születési
hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Gyermek Oktatási
Intézményének neve
és címe

2.
szülő
házastársa,
élettársa
2.
kérelmező
testvérei

(*A (a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell
figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató
gyermeket,
d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott
rokont.)
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C) Nyilatkozatok:
C/1) Jövedelmi adatok:

A jövedelmek
típusai

1.
Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból
származó
jövedelem
és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból
származó
jövedelem
3.
Rendszeres
pénzbeli
ellátás
(FHT, RSZS, ápolási
díj, stb.)
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából
származó
jövedelem
4.
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű
ellátások
5.
A
gyermek
ellátásához
és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások
(GYES, GYED, GYET,
családi
pótlék,
gyermektartás díj,
stb.)
6.
Munkaügyi
szervek
által
folyósított
rendszeres pénzbeli
ellátás

Kérelmező
jövedelme

A
kérelmezővel
közös
A kérelmező családjában élő egyéb
háztartásban
rokon jövedelme
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

Összesen
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7.
Föld
és
bérbeadásából
származó
jövedelem
8.
Egyéb
(pl.:
ösztöndíj)
9.
Összes
jövedelem
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki).

Ft/hó.

C/2) *Alulírott nyilatkozom, hogy gyermeke(i)m rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben NEM
részesül(nek).
Alulírott nyilatkozom, hogy saját jogon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben NEM
részesülök.
(*A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó)
Budapest, 20___ év_________________hó _____nap
______________________
Kérelmező/nagykorú kérelmező aláírása
C/3) Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Budapest, 20___ év_________________hó _____nap
______________________
Kérelmező/nagykorú kérelmező aláírása
Kijelentem, hogy a beiskolázási segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó
döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt
áthúzással törölni!)
Budapest, 20___ év_________________hó _____nap
______________________
Kérelmező/nagykorú kérelmező aláírása
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Tájékoztató
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot a
kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát
kell figyelembe venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal
arányos összegében kell beszámítani.
Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni
érték (bevétel, ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet
is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Beiskolázási segélyben részesülhet
a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének
betöltéséig vagy
c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének
betöltéséig
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és akinek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71 250 forint),
gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át
(79 800 forint) nem haladja meg.
A beiskolázási segély évente egy alkalommal adható, melynek összege 5 000,- Ft/tanuló.
A segély iránti kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 15. napjától szeptember 30-ig
terjedő időszak.
A b) és c) pontjában meghatározott tanulók esetében a beiskolázási segély iránti kérelem mellé
csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói
vagy hallgatói jogviszonyról.
A kérelem leadásakor személyi igazolványát, lakcímkártyáját szíveskedjen magával hozni!
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2. melléklet a …../…..(…..) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása megállapítása iránt

Alulírott kérem ……………………………………………………………………………
részére a súlyosan fogyatékos személyek települési támogatására való jogosultság
megállapítását.
Kérelem indokolása:…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

NYILATKOZAT
A) Személyi adatok

1. A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatásra való jogosultság megállapítását
kérő neve (leánykori név is):
…………………………………………………………………………………………………...
a) Anyja neve:…………………………………………………………………………………...
b) Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………..
c) Lakóhelyének címe: ………………………………………………………………………….
d) Tartózkodási helyének címe: …………………………………………………………….…..
e) TAJ száma:
f) Telefonszám: …………………….……………………………
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész
aláhúzandó)
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2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a súlyosan fogyatékos személyek
települési támogatását kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:
………………………………fő
3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a súlyosan fogyatékos személyek települési
támogatását kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása
szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely,
idő

Anyja neve

TAJ szám

– házastársa,
élettársa
– egyéb
rokon (akinek
eltartásáról
gondoskodik)

egyéb rokon
(szülő, testvér)
–gyermekei

B) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem

A
kérelmezővel
közös
A
háztartásban
kérelmező
élő
jövedelme
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb
rokon
jövedelme

Összesen
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3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből származó
jövedelem
4. Nyugellátás,
baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű
valamint rokkantsági
ellátások
5. A gyermek
ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET,
családi pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek
által folyósított
rendszeres pénzbeli
ellátás
7. Föld bérbeadásából
származó jövedelem
8. Egyéb (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
9. Összes bruttó
jövedelem
10. Személyi
jövedelemadó vagy
előleg összege
11. Egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulék
összege
12. Munkavállalói
járulék összege
13. A család összes
nettó jövedelme [9–
(10+11+12)]
14. A család összes
nettó jövedelmét
csökkentő tényezők
(tartásdíj összege)
15.AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított
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rendszeres pénzbeli ellátás
[a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.
§ (1) bek. i) pontja]
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................................. Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Dátum: ......................................................
……………………………………….………………………………………………….
a súlyosan fogyatékos személyek települési támogatását igénylő
aláírása
Kijelentem, hogy a súlyosan fogyatékos személyek települési támogatásának megállapítása iránti
kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges
válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Budapest, 20___ év_________________hó _____nap

………………….……………………..………………………………………………….
a súlyosan fogyatékos személyek települési támogatását igénylő
aláírása

Tájékoztató
A Polgármester – átruházott hatáskörben - súlyosan fogyatékos személyek települési támogatását
állapítja meg annak az a rokkantsági járadékban részesülő személy, akinek a családjában
(háztartásában) az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át (85 500 forint), a jogosult eltartottat saját háztartásában egyedül nevelő
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99 750 forint) nem haladja.

I.
A kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14.
pontjában meghatározott jövedelmek valódiságát igazoló iratot.
II.1 Kötelező mellékletek:
1. A kérelemnyomtatvány mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat az alábbiak szerint:
a) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi NETTÓ munkabérről, munkáltató által fizetett
táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
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b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző,
adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a
tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal
Foglakoztatási Osztály megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás
összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását
megelőző havi igazolószelvény és éves nyugdíjösszesítő, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló
szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy
bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett
nyilatkozat,
g) szünetelő vállalkozás esetén az azt alátámasztó dokumentumot,
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést , vagy gyermektartásdíjat megállapító bírósági
döntés, vagy a gyermekelhelyezésről szóló szülői egyezségről kiállított hivatalos irat,
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII.
kerületi Gyámhivatal határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt
lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a
Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező ezen jövedelmek vonatkozásában adott, teljes bizonyító
erejű magánokiratban, vagy közokiratban tett nyilatkozata
n) Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala által megállapított ellátások (ápolási
díj, aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka) esetén, a Hivatal igazolása az ellátás folyósításáról,
illetve annak összegéről.
2. A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása iránti kérelem kötelező melléklete a
rokkantási járadékra való jogosultságról szóló jogerős határozat egy hiteles másolati példánya,
valamint a határozat közlésével egyidejűleg visszajutatott szakorvosi igazolás a tartós betegség,
súlyos fogyatékosság fennállásáról. A szakorvosi igazolást az Eljáró hatóság lemásolja és azt
követően visszaadja a kérelmezőnek.
III. A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása havi összege: 6000,- Ft
A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától 1 évre kerül megállapításra. A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatásra való
jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak
megszűnését megelőző két hónapban is benyújtható.”
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Indokolás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló …../……………. (……….) önkormányzati
rendeletéhez
Általános indokolás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló helyi rendeletében foglalt ellátások revíziója során
felmerült egy olyan új támogatási forma bevezetésének lehetősége, amellyel
Önkormányzatunk – a kerületünkben lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező – 18. életévüket
betöltött súlyos fogyatékossággal bíró, rokkantsági járadékban részesülő személyek
vonatkozásában - havonta biztosított 6 000 forint pénzösszeggel járulna hozzá az érintettek és
családjuk anyagi terheinek csökkentéséhez.
A kerületben bekövetkezett szervezeti változások, és a tárgykört érintő joggyakorlat során
felmerült aktualizálási igények normatív szinten is átvezetésre kerülnek jelen módosító
jogszabályban.
Részletes indokolás
1. §
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli
és természetbeni ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) pénzbeli ellátásokat taxatíve felsoroló rendelkezése módosul annak
okán, hogy a súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása bekerül az ellátási formák
közé.
2. §
Ezen szakasz a Rendeletben foglalt ellátások megállapításához szükséges, az ügyfél által
benyújtandó dokumentumok tekintetében tartalmaz korábbi szabályozást pontosító
rendelkezést.
3. §
Ezen paragrafusban az érintett intézmény nevében történt elírás kerül korrigálásra.
4. §.
Ebben a paragrafusban egy technikai jellegű, szervezeti elnevezésben történő módosítás
található.
5. §
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Ezen szakaszban azon szervek példálózó felsorolása került törlésre a Rendelet szövegéből,
amelyekkel a Család- és Gyermekjóléti Központ felveszi a kapcsolat a rehabilitációs célú
települési támogatás keretébe tartozó beilleszkedési program végrehajtása céljából.
6. §
Ezen szakaszban a 3. § és 4. § -ban foglalt indokokra tekintettel történik a módosítás.
7. §
Ezen módosító rendelkezésben konkretizálásra kerül az, hogy kizárólag mely közüzemi
szolgáltatások tekintetében adható lakásfenntartási támogatás. A korábbi jogalkalmazási
anomáliák elkerülése érdekében nem igényelhető a lakbérhez, közös költséghez, továbbá a
tüzelőanyag költségeihez.
8. §
Ezen szakaszban a lakásfenntartási támogatásra való jogosultsági jövedelemhatárok
tekintetében történik módosítás akképpen, hogy a háztartásban súlyos fogyatékos kiskorúvagy nagykorú személyt nevelő, további jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmező
anyagi és vagyoni viszonyai a hatósági eljárásban kedvezőbb megítélés alá esnek.
9. §
Ezen paragrafusban konkretizálásra kerül, hogy a megítélt lakásfenntartási támogatás mely
közüzemi szolgáltató részére kerül kiutalásra.
10. §
Ezen szakaszban foglalt módosítást az indokolja, hogy a korábbi normaszövegben a
lakásfenntartási támogatás esetében nem került konkrétan a kérelmező lakó- és tartózkodási
helyére vonatkozó feltétel meghatározásra.
11. §
Ezen szakaszban a beiskolázási segély iránti kérelem beadási határideje – a nyári hivatali
igazgatási szünetre tekintettel – szeptember 15-ről szeptember 30-ra módosul, illetve egy
jogszabályi elírás kerül kijavításra.
12. §
Ezen szakasz az egészségügyi települési támogatás megállapítása alapjául szolgáló
jövedelemhatár és gyógyszerköltségek módosítása vonatkozásában tartalmaz – a kérelmezők
tekintetében – kedvezőbb rendelkezéseket, így a rászorulók szélesebb köre veheti igénybe az
említett ellátást.
13. §
Önkormányzatunk él annak lehetőségével, hogy – a kerületünkben élő rászorulók megsegítése
érdekében - olyan támogatási formát hozzon létre, mellyel azon személyek tekintetében is
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pénzbeli hozzájárulást biztosít, akik az eddigi jogcímeken nem részesülhettek helyi
juttatásban.
A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása keretében – mintegy hiánypótló
jelleggel - olyan személyek válnak jogosulttá havi 6 000,- Ft összegű támogatásra, akik
rokkantsági járadékban részesülnek.
A rokkantsági járadékról a 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet (a továbbiakban: MT rendelet)
rendelkezik, melynek 1. § (1) bekezdés szerint: „Rokkantsági járadékra jogosult az a személy,
akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű,
és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek
ellátásában nem részesül. A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a
döntésben meghatározott időpontban felül kell vizsgálni.”
A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása megállapításának előfeltétele tehát a
rokkantsági járadék utalásáról szóló hatósági döntés megléte.
Az MT rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében: „Ha az igénylő egészségkárosodásának
mértékét az orvosszakértői szerv hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy
szakvéleménye nem állapítja meg, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az
egészségkárosodás mértékének szakkérdését is vizsgálja.”
Az MT rendelet 2. §-a szerint: „(1) A rokkantsági járadékot az igénylő kérelme alapján a
lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv állapítja meg és a
nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
(2)
(3) A rokkantsági járadék havi összege 2017. január 1-től havi 35 025 forint.”
A helyi ellátási forma jövedelemhatárhoz kötött, arról hatóság egy évre rendelkezik, azonban
a rokkantsági járadékra való jogosultság ideje alatt újabb kérelem előterjesztésével ismételten
megállapítható.
14. §
Ezen szakasz a rendkívüli települési támogatás méltányossági alapon történő megállapítása
tárgyában tartalmaz pontosító rendelkezést. A jogosultsági feltételek tekintetében nem csak az
ügyfél által nevelt gyermek, hanem maga a kérelmező egészségi állapota is mérlegelési
körülménynek minősül.
15. §
Ezen paragrafusban a Rendelet beiskolázási segély megállapításához szükséges
formanyomtatványt, illetve az ehhez kapcsolódó tájékoztatót tartalmazó melléklete kerül
újraszabályozásra.
16. §
Ezen szakaszban foglaltak alapján a Rendelet - a súlyosan fogyatékos személyek települési
támogatásának megállapításához szükséges kérelmet, és az ügyintézéshez szükséges
tájékoztatót tartalmazó - 9. melléklettel egészül ki.
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17. § és 18. §
Ezen szakaszok hatályba léptető, és időbeli hatályról szóló rendelkezéseket tartalmaznak.
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RENDELET-TÜKÖR
Segédlet a
" Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában”
című napirendhez
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
HATÁLYOS SZÖVEG

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

„[3. § (2) Szociális rászorultság esetén a jogosult „[3. § (2) Szociális rászorultság esetén a
számára a Képviselő-testület az arra jogosult jogosult számára a Képviselő-testület az arra
személynek]
jogosult személynek]
a) pénzbeli ellátásként
aa) rehabilitációs célú települési támogatást
ab) lakásfenntartási települési támogatást
ac) adósságcsökkentési települési támogatást
ad) rendkívüli települési támogatást
ae) beiskolázási segélyt
af) helyi gyermeknevelési támogatást
ag) egészségügyi települési támogatást
….
[(a továbbiakban együtt: szociális ellátások) állapít
meg, külön jogszabályban, valamint az e
rendeletben meghatározott feltételek szerint.]”

„[5. § (4) A jövedelmet]
…
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója
vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt
lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a
Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
…
(a továbbiakban
igazolja.”

együtt:

a) pénzbeli ellátásként
aa) rehabilitációs célú települési támogatást
ab) lakásfenntartási települési támogatást
ac) adósságcsökkentési települési támogatást
ad) rendkívüli települési támogatást
ae) beiskolázási segélyt
af) helyi gyermeknevelési támogatást
ag) egészségügyi települési támogatást
ah) súlyosan fogyatékos személyek
települési támogatását
….
[(a továbbiakban együtt: szociális ellátások)
állapít meg, külön jogszabályban, valamint
az e rendeletben meghatározott feltételek
szerint.]”

„[5. § (4) A jövedelmet]
…
l)
amennyiben a kérelmező, közeli
hozzátartozója vagy a háztartásában
életvitelszerűen vele együtt lakó más
személy rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat
és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról,
hogy regisztrált álláskereső és ellátásban
nem részesül, illetve munkaképtelen
jövedelemigazolás) személy esetében szakorvosi igazolás tartós
gyógykezelésről,
…
(a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás)
igazolja.”
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„[12. § (1) Rehabilitációs célú támogatásra jogosult
az a személy, aki]
b) 1 hónapnál nem régebbi pszichiátriai;
addiktológiai
vagy
onkológiai
szakorvosi
véleménnyel (a továbbiakban együtt: szakorvosi
igazolás) igazolja, hogy gyógykezelésben részesül;
c) és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően
az állami foglalkoztatási szervvel vagy a
rehabilitációs hatósággal legalább 90 napig
együttműködött.”

„[12. § (1) Rehabilitációs célú támogatásra
jogosult az a személy, aki]
…
b) 1 hónapnál nem régebbi tüdőgondozói,
pszichiátriai; addiktológiai vagy onkológiai
szakorvosi véleménnyel (a továbbiakban
együtt: szakorvosi igazolás) igazolja, hogy
gyógykezelésben részesül;
c) és közvetlenül a kérelem benyújtását
megelőzően az állami foglalkoztatási
szervvel vagy a Budapest Főváros XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzatának
Szociális és Gyemekjóléti Intézménye
Család- és Gyermekjóléti Központjával
legalább 90 napig együttműködött.”

„15. § (2) A rehabilitációs célú támogatásra jogosult
személy köteles a rehabilitációs támogatás
megállapításáról
szóló
határozat
jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül személyesen
felkeresni a Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár
Önkormányzatának
Szociális
és
Gyermekjóléti
Intézménye
Családés
Gyermekjóélti Központját (a továbbiakban: Családés Gyermekjóléti Központ), a nyilvántartásba vétel
és az együttműködésre vonatkozó megállapodás
megkötése érdekében.”

„15. § (2) A rehabilitációs célú támogatásra
jogosult személy köteles a rehabilitációs
támogatás megállapításáról szóló határozat
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül
személyesen felkeresni a Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család- és Gyermekjóléti Központját (a
továbbiakban: Család-és Gyermekjóléti
Központ), a nyilvántartásba vétel és az
együttműködésre vonatkozó megállapodás
megkötése érdekében.”

„18. § (1) A Család- és Gyermekjóléti Központ
felveszi a kapcsolatot, és folyamatos kapcsolatot
tart azokkal a szervekkel (ideértve az addiktológiai
és pszichiátriai, onkológia szakrendeléseket),
amelyek a beilleszkedést segítő programok
intézményi hátterét biztosítják. Tájékozódik a
beilleszkedési
programok
megvalósításához
szükséges intézményi lehetőségekről, a szociális
intézményhálózat
szolgáltatásairól,
a
Foglalkoztatási Osztály képzéseiről.”

„18. § (1) A Család- és Gyermekjóléti

„20. § (3) A rehabilitációs célú települési
támogatást igénylő személy részére az ellátásra való
jogosultság a megszüntetéstől számított 6 hónapon
belül - ide nem értve a 19. § (3) bekezdése szerinti
megszüntetési eseteket – megállapítható a
Foglalkoztatási Osztállyal vagy a Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Szociális és Gyermekjóléti Intézményével történő
előzetes együttműködés teljesítése nélkül is,
amennyiben az egyéb jogosultsági feltételek

„20. § (3) A rehabilitációs célú települési
támogatást igénylő személy részére az
ellátásra való jogosultság a megszüntetéstől
számított 6 hónapon belül - ide nem értve a
19. § (3) bekezdés szerinti megszüntetési
eseteket – megállapítható a Foglalkoztatási
Osztállyal vagy a Család- és Gyermekjóléti
Központtal történő előzetes együttműködés
teljesítése nélkül is, amennyiben az egyéb
jogosultsági feltételek fennállnak.”

Központ felveszi a kapcsolatot, és
folyamatos kapcsolatot tart azokkal a
szervekkel, amelyek a beilleszkedést segítő
programok intézményi hátterét biztosítják.
Tájékozódik a beilleszkedési programok
megvalósításához szükséges intézményi
lehetőségekről, a szociális intézményhálózat
szolgáltatásairól, a Foglalkoztatási Osztály
képzéseiről.”

27

fennállnak.”
„26. § (2) Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a
villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a
csatornahasználat és szemétszállítási díjakhoz, a
lakbérhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag
költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.

„26. § (2) Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
a villamosenergia, a víz- és gázfogyasztás, a
csatornahasználat
és
szemétszállítási
díjakhoz lakásfenntartási támogatást nyújt.”

„27. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az
a család, ahol a háztartásban az egy főre jutó
jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 200 %-át,
feltéve, hogy a lakás elismert fenntartási költsége a
háztartás összjövedelmének 25 %-át meghaladja és
a kérelmezőnek, továbbá családtagjainak a Szoctv.
szerinti vagyona nincs.
(2) Egyedülélő esetén a háztartásban az egy főre
jutó jövedelem nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum 250 %-át feltéve hogy a lakás
elismert
fenntartási
költsége
a
háztartás
összjövedelmének 20 %-át meghaladja és a
kérelmezőnek vagyona nincs.

„27. § (1) Lakásfenntartási támogatásra
jogosult
a) a család, ahol a háztartásban az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 200 %-át, feltéve, hogy a
lakás elismert fenntartási költsége a
háztartás összjövedelmének 25 %-át
meghaladja és a kérelmezőnek, továbbá
családtagjainak a Szoctv. szerinti vagyona
nincs.
b) az az egyedülélő személy, akinek havi
jövedelme nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum 250%-át, feltéve, hogy az
általa lakott lakás elismert fenntartási
költsége jövedelmének 20 %-át meghaladja
és a kérelmezőnek vagyona nincs.
c) a gyermekét egyedül nevelő személy,
akinek háztartásában az egy főre jutó
jövedelem
nem
haladja
meg
a
nyugdíjminimum 250 %-át, feltéve hogy az
általuk lakott lakás elismert fenntartási
költsége a háztartás összjövedelmének 20
%-át meghaladja a kérelmezőnek, továbbá
családtagjainak vagyona nincs.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja
szerinti esetben a háztartás valamelyik tagja
a Szoctv. 4. § (1) bekezdés dc) pontjában
meghatározott személy, vagy fogyatékossági
támogatásban részesülő személy, úgy a
jogosultság feltételei tekintetében az (1)
bekezdés b) pontjának rendelkezései az
irányadóak.”

„29. § (1) A lakásfenntartási támogatást az érintett „29. § (1) A lakásfenntartási támogatást az

közüzemi szolgáltatónak, illetve a tüzelőanyagot
forgalmazó vállalkozás részére kell a - kérelmező a
26. § (2) bekezdésében megjelölt költségeinek
(részbeni) fedezetéül - folyósítani.”

érintett közüzemi szolgáltatónak kell – a
kérelmező 26. § (2) bekezdésében megjelölt
költségeinek (részbeni) fedezetéül –
folyósítani.”

„36. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben „36. § (1) Rendkívüli települési támogatásra
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meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési
támogatást eseti jelleggel a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő családok, illetve személyek részére
elsősorban a Szoctv. 45.§ (4) bekezdésében
meghatározott esetekben.
(2) A Szoctv. 45.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a
kérelmező
aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre
szorul, vagy
ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik
(nyugdíjazás
elhúzódása,
egészségkárosodás
mértékének megállapítása).
b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a
kérelmező
ba) egyedül élő vagy egyedülálló és rokkantsági,
öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és
jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
bb) megélhetése valamilyen előre nem látható
esemény bekövetkezése okán igazolt módon
veszélyeztetve van.”

jogosult az a kérelmező, aki
aki Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár
Önkormányzat
közigazgatási
területén állandó bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
életvitelszerűen a kerületben él.
(2) A Képviselő-testület az e rendeletben
meghatározottak szerint nyújt rendkívüli
települési támogatást eseti jelleggel a
létfenntartást
veszélyeztető
rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
családok,
illetve
személyek
részére
elsősorban a Szoctv. 45.§ (4) bekezdésében
meghatározott esetekben.
(3) A Szoctv. 45. § (4) bekezdésében
foglaltakon túl
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni,
ha a kérelmező
aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi
segítségre szorul, vagy
ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt
késik
(nyugdíjazás
elhúzódása,
egészségkárosodás
mértékének
megállapítása).
b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a
kérelmező
ba) egyedül élő vagy egyedülálló és
rokkantsági,
öregségi
vagy
egyéb
nyugdíjban részesül, és jövedelme nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át,
bb) megélhetése valamilyen előre nem
látható esemény bekövetkezése okán igazolt
módon veszélyeztetve van.”

„[42. § (3) Beiskolázási segélyben részesülhet]
…
c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat
folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének
betöltéséig”

„[42. § (3) Beiskolázási segélyben
részesülhet]
…
c) az a nappali tagozaton felsőfokú
tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb
25. életévének betöltéséig”

„(5) A beiskolázási segély iránti kérelem jelen
rendelet
4.
számú
melléklete
szerinti
formanyomtatványon nyújtható be minden év
augusztus 15. napjától szeptember 15-ig. Az (1)
bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tanulók
esetében a beiskolázási segély iránti kérelem mellé
csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a
nappali oktatás munkarendje szerint fennálló

„(5) A beiskolázási segély iránti kérelem
jelen rendelet 4. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be minden
év augusztus 15. napjától szeptember 30-ig.
Az (1) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott
tanulók
esetében
a
beiskolázási segély iránti kérelem mellé
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tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.”

csatolni kell az oktatási intézmény
igazolását a nappali oktatás munkarendje
szerint fennálló tanulói vagy hallgatói
jogviszonyról.”

„45. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott
szociális rászorultságon azt a havi rendszeres
gyógyszer költséget és jövedelemhatárokat kell
érteni:
a) amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 10 %-át, feltéve, hogy a
családban az egy főre jutó havi jövedelem
meghaladja a Szoctv. 50.§ (2) bekezdésében
meghatározott jövedelemhatárt, de nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 220 %-át, egyedül élő esetén a 250
%-át, vagy
b) amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 12 %-át, feltéve, hogy a
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 260 %-át, egyedül élő
esetén 280 %-át, vagy
c) amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 15 %-át, feltéve, hogy a
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 290 %-át, egyedül élő
esetén 330 %-át, vagy
d) amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át, feltéve, hogy a
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 330 %-át, egyedül élő
esetén 350 %-át.”

„45. § (2) Az (1) bekezdésben
meghatározott szociális rászorultságon azt a
havi rendszeres gyógyszer költséget és
jövedelemhatárokat kell érteni:
a) amely eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
10 %-át, feltéve, hogy a családban az
egy főre jutó havi jövedelem
meghaladja a Szoctv. 50.§ (2)
bekezdésében
meghatározott
jövedelemhatárt, de nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 230 %-át,
egyedül élő esetén a 260 %-át, vagy
b) amely eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 15
%-át, feltéve, hogy a családban az
egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
270 %-át, egyedül élő esetén 290
%-át, vagy
c) amely eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20
%-át, feltéve, hogy a családban az
egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
300 %-át, egyedül élő esetén 340 %át, vagy
d) amely eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
25 %-át, feltéve, hogy a családban az
egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
340 %-át, egyedül élő esetén 360%-át.”

„[52. § (1) A Polgármester az e rendeletben
szabályozott rendkívüli települési támogatást
méltányosságból
abban
az
esetben
is
megállapíthatja, ha az egy főre jutó havi jövedelem
a kérelmező családjában vagy az egyedül élő;
egyedülálló kérelmező esetén a 38.§ (1)

„[52. § (1) A Polgármester az e rendeletben
szabályozott
rendkívüli
települési
támogatást méltányosságból abban az
esetben is megállapíthatja, ha az egy főre
jutó havi jövedelem a kérelmező családjában
vagy az egyedül élő; egyedülálló kérelmező
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bekezdésében és a 41.§ (1) bekezdésében előírt
jövedelmi feltételektől legfeljebb 60 %-kal tér el,
feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával
egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a
kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően az
alábbi körülmények valamelyike fennáll:]
….
a)
kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevel, gondoz,”

esetén a 38.§ (1) bekezdésében és a 41.§ (1)
bekezdésében előírt jövedelmi feltételektől
legfeljebb 60 %-kal tér el, feltéve, ha a
kérelmező
a
kérelem
benyújtásával
egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy
a
kérelem
benyújtását
közvetlenül
megelőzően
az
alábbi
körülmények
valamelyike fennáll:]
….
b) a kérelmező tartósan beteg, és folyamatos
szakorvosi kezelés alatt áll, illetve tartósan
beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevel,”

